
 

:                                                                                خانوادگی نام و نام

 چهارم پایه

 بسمه تعالی

                                                               پرورش شهرستان  و آموزش اداره

 آزمون عملکردی درس فارسی

 

 بارم اهداف ردیف

 پیدا کردن کلمات مناسب برای متن-1 1

 ساختن حداقل پنج کلمه با حروف داخل کادر  -2

 مرتب کردن کلمات به هم ریخته-3

 درست نویسی کلمات غلط امالئی و تشخیص آنها -4

 

 جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .

 رم مردم و آماده شدن برای ........................بود.الف( همه جا سخن از آمدن ایشان و ..........................گ

 ب( شادی و نشاط در .......................همه مردم شهر دیده می شد.

 پ( آب زنید راه را ،هین که ..............می رسد .        ........................دهید باغ را، بوی بهار می رسد .

 ..............شماری میکرد که روز استقبال .......................می رسد ؟!ت( هر یک از ما ..........

 ث(آن روز سرودهای .................از صدا و سیما شنیده می شد.

 ج( بچه ها .......................ساعت ورود را میپرسیدند و مرتب به................مدرسه میگفتند .

 

 داخل کادو، حداقل پنج کلمه ی معنی دار بسازید . با حروف در هم ریخته  2

 ط   ا    ش  ت   م  ق   و  ل  ع

 

 

 

 کلمات به هم ریخته زیر را مرتب کنید و جمله بنویسید.   3

 ............................................................را –معنایش -نمیفهیدیم-ما-را-میخواندیم-گلستان-آن-که-وقت

 محور..................................................................................................-فکر-تالش–کردن –باید -باشد

 

 

 .در متن زیر غلط های امالیی را پیدا کرده و صورت صحیح آنها را در سطر پایین بنویسید  4

دن این مهمان و طماشای رخصار ایشان بودند . کم کم به آن روز نزدیک می همه جا  و همه چیز و همه کس به انتضار رسی

شدیم . در مدرسه قرار گزاشتند که برای اصتقبال برویم . بچّه خوشحال و بی قرارب بودند؛ باالخره آن روز رسید . شب 

 ر میکردم.قبل ، آن قدر حیجان زده بودم که نمیدانم چتور خابیدم؛ فقط به فردا و انبوح جمعیّت فک

 

 

 ن   ت ق ق خ خ خ مالک ها و شواهد 

      توانسته کلمات مناسب پیدا کند

     توانسته است با حروف کلمات مناسب پیدا کند 

     توانسته است کلمات به هم ریخته را در قالب جمله بنویسید 

     توانسته است غلط های امالیی  را تشخیص و صحیح آنها را بنویسد 
 

 طراح: چنگیز بزرگنیا


